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El nou mite de l’Annita
Annita, la Lizaran, va morir aques-
ta nit farà una setmana. Han estat
set dies de plors, de ràbia i de punts

d’alleujament recordant el seu compromís i
la seva sornegueria balsàmica. La mort
d’una actriu, que ja feia 40 anys que trepit-
java els escenaris catalans però que encara
tenia carrera per afrontar reptes de primera
actriu, ha deixat orfes els seus companys
d’escena. Però també els espectadors que ja
la coneixien per unes interpretacions sà-
vies, que podia furgar en el més dolorós de
l’ànima i també lluir la rèplica més brillant,
amb la pausa afinada per deixar que la ria-
llada de la concurrència fos esclatant. La Li-
zaran és el mite del teatre català d’aquest se-
gle XXI. En la seva cerimònia de comiat pe-
rò també arran de la seva mort en altres ca-
nals, se li atorgava la característica de defi-
nir-la com la Lizaran, un gest reservat fins
poc abans a l’Espert o la Sardà. La referèn-
cia històrica de les actrius sempre serà la
Xirgu. Però ara, el record de Lizaran s’eri-
geix com una nova baula de l’excel·lència
interpretativa.

Es pot argumentar d’alguna manera el
naixement d’un mite? Certament, els dies
després de la mort són habitual els panegí-
rics, l’agror d’un comiat se sol salvar recor-
dant les anècdotes més divertides que ator-
gaven a la persona que ha desaparegut una
inqüestionable humanitat. Certament,
aquest és el cas de Lizaran. Però els adjec-
tius no s’acaben. Com si d’un Messi de l’es-
cena es tractés (Lizaran era una culer fins a
l’extrem capaç d’insular l’àrbitre dissimu-
lant des de la llotja del Camp Nou, assegura
Sergi Belbel) hauria seguit acumulant Pilo-

L’
La sensació de buidor que pateix avui el sector escènic ha disparat l’estimació de l’actriu
Anna Lizaran al pedestal més alt i reclama un lloc al costat de la Margarida Xirgu

tes d’Or (en forma de premis Butaca: en va
rebre set, cinc d’ells com a actriu teatral,
durant les 18 edicions).

Sempre a Barcelona
L’actriu Marta Marco insistia: “Per a mi
sempre ha estat la millor actriu del món.”
La filla d’un altre històric del Lliure, Lluís
Marco, revelava que amb la Lizaran va ena-
morar-se i va aprendre a fer teatre. I és que
Lizaran es va caracteritzar per no deixar
Barcelona ni el teatre. Per això, el seu recor-
regut és poc conegut a l’Estat espanyol (a
diferència d’Espert) i s’ha circumscrit a
l’àmbit teatral (a diferència de, per exemple
Sardà, que s’ha prodigat en televisió i cine-
ma), el que més estimava. La Lizaran va
eclosionar amb Comediants i, sobretot, el
Lliure. Formava part de la generació teatral
que investigava la manera de rebentar el

migrat repartiment barceloní, en èpoques
teatrals tristes i polítiques molt convulses.
La seva transició a la Cooperativa La Lle-
ialtat, amb Puigserver, Pasqual, Planella, al
costat de Lluís Homar, Emma Vilarasau,
Jordi Bosch o la desapareguda Carlota Sol-
devila, va assentar càtedra. Soldevila també
va ser molt estimada per la professió, tam-
bé va ser una gran treballadora i actriu in-
tuïtiva, però no va gaudir de l’època de ma-
jor transcendència teatral a Barcelona. I és
que aquests darrers anys la cartellera s’ha
renovat amb un nou equip de dramaturgs
que són referència a tot Europa (Galceran,
Belbel, Benet i Jornet, Pau Miró i Esteve
Soler) i el públic ho ha beneït (fins a la cla-
tellada real i psicològica de l’increment de
l’IVA per part del govern espanyol).

I la mort
Els mites, és indubtable, també cobren
consistència per la seva mort desgraciada.
Ho va ser la de Marilyn Monroe, la de Gar-
cía Lorca o la de Carles Sabater, de Sau, per
motius ben diferents. La Xirgu va patir per
no poder tornar a casa a defensar la Repú-
blica amb el seu teatre. Rubianes va aixecar
una gran expectativa (amb un homenatge
al Sant Jordi) i, al cap d’un any, posant
nom a la seva sala de sempre. Lizaran, en
plena vida activa, tot i els seus ben portats
68 anys, va deixar tothom quan quasi nin-
gú no ho esperava. Ha estat un cop de por-
ta sorollós, que provoca quilos de ràbia i
una sensació d’ofec que necessita una ca-
tarsi. Lizaran, hàbil a relativitzar la situació
més estressant, deixaria anar un exabrupte
amarg sense contemplacions. ❋

“Comprem
neveres!”
L’anècdota revela prou bé la manera de
pensar i actuar de l’Annita. Quan la situació
era insostenible saltava amb el seu crit de
guerra: comprem una nevera. Sens dubte, els
comercials dels aparells refrigeradors
beneirien la màxima com a eslògan per a les
seves vendes. Lizaran tensava la corda de
l’emoció, de la raó, de la indignació, però
rebentava la tensió amb un estirabot divertit
que relativitzava la crisi.

C
Com si d’un
Messi es tractés
(era culer fins a
l’extrem), la
Lizaran hauria
seguit
col·leccionant
Pilotes d’Or (en
forma de premis
Butaca)

Excel·lent:
mordaç i
eficaç
Sixto Paz posa en escena un
dels set autors internacionals
que avala l’Obrador d’estiu

CRÍTICA JORDI BORDES

a nova productora Sixto Paz s’ha
atrevit a presentar un nou drama-
turg a Catalunya. Nick Payne és una

de les set firmes que l’Obrador d’estiu (el
centre de recerca dramatúrgica emparentat
amb la Sala Beckett) considera que despun-
taran en breu a tot Europa. Es presenta el
primer text de l’autor britànic, un treball
iniciàtic que busca la manera d’explicar
una història de personatges amb contra-
diccions, fins i tot còmiques per ridícules.
La versió que es fa a la Beckett és panorà-
mica, l’acció s’estén en un espai llarg i prim
que permet encadenar escenes en espais di-
ferents. O no. El codi de salts d’espais o de
temps funciona sense equívocs i dóna un
ritme àgil a una història en ordre cronolò-

L gic de notable impacte social. Apareix un
professor universitari ecologista fins a la
medul·la (Carles Gilabert), convençut de
trobar una nova manera de combatre l’ani-
quilació del planeta. Ell, però, és incapaç
d’aconseguir que la seva relació familiar si-
gui sostenible. No hi ha enganys, només
fredor, allunyament, avorriment. És un
personatge estàtic però que al final aprèn a
ser possibilista tendrament. Montse Ger-
mán és la mestra i mare d’una adolescent;
se sap entusiasmar per l’art, però és incapaç
d’insuflar emoció a la filla i al marit. Patrí-
cia Garcia té el paper més difícil. És l’ado-
lescent esquerpa, però, quan se li sap trobar
l’esperó de l’ànim, expressa l’alegria, la feli-
citat, el desig, però també l’error, la deses-
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‘Agost’. Gener
Agost és la tragèdia que li ha donat la darrera escalfor del
públic. Gener és el mes de la seva mort, mensualitat freda
i esquerpa. / DAVID RUANO

peració, la buidor més fonda que la grisor
inicial. Finalment, Pau Roca signa el per-
sonatge desencadenant. Oncle de la noia,
és el tarambana de la família. Inconstant,
bala perduda, però amb una gran habilitat
per aprofitar les oportunitats. Sigui per
passar una temporada a casa del germà,
sigui per donar un revulsiu a la neboda o
per intentar enamorar la seva antiga xico-
ta. Té un paper agraït perquè és contra-
dictori. Però això també comporta un pe-
rill: exigeix canvis de registre molt ràpids.
L’espai és una sorpresa agradable. Peça
que rastreja en les dificultats de l’adoles-
cència. Molt recomanable. Garanteix ria-
llades per les situacions, però també emo-
cions, pels escaires de la trama. ❋

SI EXISTEIX,
ENCARA NO HO HE
TROBAT
Nick Payne
Direcció:
Marilia Samper
Intèrprets: 
Carles Gilabert, Montse
Germán, Pau Roca i
Patrícia Garcia
Lloc i data:
Dijous, 10 de gener,
fins al 2 de febrer a la
Sala Beckett

rama que es paga
amb taquilla inversa.
D

Una nova faula dels mestres
os Titiriteros de Binéfar tornen aquest cap de

setmana al Sant andreu Teatre(SAT!). Són ja una
companyia habitual en aquesta sala, especialitzada
en teatre familiar i (el darrer cap de setmana de
cada mes) en dansa contemporània. Los Titiriteros,
que disposen d’una versió catalana dels espectacles,
es caracteritzen per un treball artesanal en la
manipulació d’objectes i per acabar traslladant la
festa al carrer. El grup, premi nacional de Teatre
per a la Infància i la Joventut 2009, ofereix una
versió esbojarrada del conte de la princesa i el drac,
prou allunyada, se suposa, del mite de Sant Jordi.

DRAGONCI
Los Titiriteros de Binéfar
Lloc i data: Dissabte (17.30h) i diumenge (12h i 17.30
h).

Un Pinter ‘casolà’
arold Pinter (1930.2008) és el dramaturg, premi

Nobel de literatura 2005, que construïa a partir del
silenci dels seus personatges. Les seves obres, que
arrencaven com un retall de vida, mostren uns
personatges que amaguen les seves pors i veritats.
Ara, al Versus, la companyia Frog recupera una
peça, d’entrada, només fins al 27 de gener.
Reivindiquen sentir Pinter construït per actors de
casa (fa unes setmanes, es va programar El
montaplatos amb els Animalario al Lliure de
Gràcia).

QUI A CASA TORNA
Harold Pinter
Direcció: Salvador Esplugas
Intèrprets: Carles Garcia Llidó, Màrius Hernández, Karme
Màlaga, Xavi Mañé, Rafel Pi, Gal Soler
Lloc i data: Divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a
les 20 hores.

Atenció a la bondat
a companyia valenciana Pont Flotant cal seguir-la

de prop. Va revolucionar la Fira de Tàrrega amb els
seus Exercicis d’amor, amb paella inclosa (i,
posteriorment, també enamorarien el públic
barceloní amb una miniestada a la Sala Beckett).
Ara, es presenten els quatre actors, 40 anys més tard.
S’imaginen com serà el seu futur. Com els agradaria
ser. Teatre, veritat, fantasia i sorpresa. Una
quotidianitat que captiva.

ALGUNES PERSONES BONES
Pont Flotant
Autoria, direcció, intèrprets: Àlex Cantó, Joan Collado,
Jesús Muñoz i Pau Pons
Lloc i data: Al Teatre de Ponent. Avui i dissabte a les 21
h, i aquest diumenge a les 6 de la tarda.
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S’AIXECAELTELÓ

AJUNTAMENTS I
CULTURA
Fundació Romea

Lloc i data: Al
Teatre Romea, a
partir de les 8 del
vespre.

ntervenen a la
taula rodona els
quatre alcaldes de
les demarcacions:
Xavier Trias
(Barcelona);
Carles
Puigdemont
(Girona); Àngel
Ros (Lleida); i
Fèlix Ballesteros
(Tarragona).
S’hi accedeix amb
invitació, que es
pot demanar a la
Fundació Romea.

I

Futur fotut. Els de
Pont Flotant
construeixen uns
drames amb dosi de
fantasia, molt de joc
i un pessic de
manera de viure
personalíssima. EL
PUNT AVUI




